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Gatunek

Rodzina

Farmakologia

Grupa związków

Główne związki

Cinchona succirubra – Chinowiec czerwony
Rubiaceae

przeciwkaszlowy przeciwgorączowy antymalaryczny
Alkaloidy

chinina chinidyna cynchonina cynchonidyna

Frangula alnus
– Kruszyna pospolita
Rhamnaceae

żółciotwórczy
żółciopędny
przeczyszczający
Antrazwiązki

franguloemodyna glukofrangulina A i B

Quercus Robur/Sessilis
-Dąb szypułkowy/ szyp.
Fagaceae

ściągający
przeciwzapalny Garbniki

katechiny galokatechiny

Agropyron repens – Perz
właściwy
Poaceae

moczopędny
poprawiający
trawienie
Cukry, olejek

trytycyna,
fruktoza | kapilon

Polygonum bistorta – Rdest
wężownik
Polygonaceae

ściągający,
krwiotamujący,
przeciwbiegunkowy
Garbniki

garbniki hydrolizujące, skrobia

Acorus Calamus – Tatarak
zwyczajny

pobudzenie
apetytu, spazmolityczne

Gorycze,
jek

akoryna, akoreole- tyna | terpeny,
seskwiterpeny

Potentilla erecta – pięciornik
kurze ziele
Rosaceae

ściągający
przeciwbiegunkowa
Garbniki

pochodne katechiny, tormentol

Althea officinalis – Prawoślaz
lekarski
Malvaceae

przeciwkaszlowy osłaniający Śluz

śluz, skrobia,
sacharoza, lipidy, białka

Archangelica
officinalis –
Dzięgiel lekarski

zaburzenia trawienne, spazmolitycznie,
Olejek et., kuuspokajająco
maryny

felandren, pinen, kw. Walerianowy | angelicyna

Araceae

Apiaceae
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Gentiana lutea
– Goryczka żółta
Gentianaceae

pobudzenie
apetytu, żółcio- Gorycze, alka- Gencjopikrozyd
tw/p
loidy
| gencjanina

Glycyrhizza
glabra – Lukrecja gładka
Fabaceae

wykrztuśny,
moczopędny,
Saponiny, Flaspazmolityczny wonoidy

Glicyryzyna

Inula Helenium
– Oman wielki Compositae

wykrztuśny,
moczopędny

Olejek et.

seskwiterpeny,
proazulen \ inulina

Cephaelis ipwcacuanha –
Wymiotnica lekarska
Rubiaceae

wykrztuśny,
wymotny

Alkaloidy, saponiny

emetyna, cefalina

Levisticum officinale – Lubczyk ogrodowy Apiaceae

wykrztuśny,
moczopędny,
pobudza menstruację

Olejek et., kumaryny

poch. kw. Ftalowego | kumaryna

Primula
officinalis – Pierwiosnka lekarska
Primulaceae

wykrztuśny

Saponiny, Flawonoidy

kwas prymulowy A

Rheum palmatum/officinale –
Rzewień dłoniasty/lekarski Polygonaceae

żółciotwórczy
żółciopędny
przeczyszczają- Antrazwiązki,
cy
garbniki

Saponaria officinalis – Mydl- Caryophyllacenica lekarska
ae
wykrztuśny

Saponiny

Reina, reoemodyna | garbniki
katechinowe i
galusowe

heterozydy gipsogeniny, cukry, sole min.

Symphytum officinalis – Żywokost lekarski Boraginaceae

osłaniający, gojący rany, ściągający
Śluz, garbniki

ALANTOINA,
śluz, alkaloidy
pirolizydynowe

Taraxacum officinale – Mniszek lekarski
Compositae

pobudzenie
apetytu, przeciwcukrzycowy,
moczopędny
Gorycze

laktukopikryna,
taraksacyna, triterpeny, inulina
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Valeriana officinalis – Kozłek
lekarski
Valerianaceae

Althea officinalis – Prawoślaz
lekarski
Malvaceae

uspokajający,
spazmolityczny Olejek et.

walepotriany,
seskwiterpeny
(kw. Walerenowy), terpeny

Śluz, flawonoidy

Atropa Belladonna – Pokrzyk wilcza jagoda
Solanaceae

Osłaniający
Śluz
spazmolityczny,
zmniejsza wydzielanie gruczołów, rozszerza źrenice
Alkaloidy

Betula verrucosa/pubescens –
Brzoza brodawkowata/omszon
a
Betulaceae

moczopędny,
napotny, prze- Flawonoidy,
ciwreumatyczny olejek et.

Digitalis lanata
– Naparstnica Scrophulariawełnista
ceae

zwiększa kurcz- Glikozydy naliwość serca
sercowe

Digitalis purpurea – Naparstnica pur- Scrophulariapurowa
ceae

zwiększa kurcz- Glikozydy naliwość serca
sercowe

(flawonoidy,
olejek, garbniki)
lanatozydy
ABCDE, digitoksyna, gitoksyna, digoksyna
purpureaglikozydy AB, digitoksyna, gitaloksyna, gitoksyna

Tussilago farfara – Podbiał lekarski
Compositae

Osłaniający,
pobudzający
apetyt, przeciw- Śluz, gorycze,
zapalny
flawonoidy

śluz kwaśny,
inulina

Melissa officinalis – Melisa
lekarska

Olejek et., feno- cytral, cytroneuspokajający, lokwasy, garb- lal, geraniol, lispazmolityczny niki
nalol

Lamiaceae

Mentha piperita
– Mięta pieprzowa
Lamiaceae

Spazmolityczny, na przewód
pokarmowy
->usprawnia
Olejek et.

Menyanthes trifoliata – Bobe- Menyantheace- pobudzenie
rek trójlistny
ae
apetytu
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Datura stramonium – Bieluń
dziędzierzawa Solanaceae

Spazmolityczny, hamuje
przywspółczulny
Alkaloidy

Salvia officinalis – Szałwia lekarska
Lamiaceae

ściągający,
Olejek et., fenoprzeciwzapalny, lokwasy, garb- tujon, cyneol,
odkażający
niki
kamfora

Urtica
dioica/urens –
Pokrzywa zwyczajna/ żegawka
Urticaceae

przeciwkrwoFlawonoidy,
toczny, moczo- sole min. i
pędny
witaminy

sole Fe, K, Mg,
vit. C, K, B2

Arctostaphylos
uva ursi –
Mącznica lekarska
Ericaceae

moczopędny,
dezynfekujący
drogi moczowe, glikozydy hyściągający
drochinonowe

arbutyna, metyloarbutyna,
garbniki hydrolizujące, flawonoidy

Vaccinum vitis
ideae – Borówka brusznica
Ericaceae

moczopędny,
dezynfekujący glikozydy hydrogi moczowe drochinonowe

arbutyna, garbniki, flawonoidy

Trigonella foenum graecum
– Kozieradka
Fabaceae

zmiękczający
(okłady), żołądkowy, wzmacniający
Śluz

śluz, alkaloid
trygonelina

Linum usitatissimum – Len
zwyczajny
Linaceae

osłaniający,
zmiękczający

Brassica nigra
– Gorczyca
czarna

drażniący, pobudzający ape- Glukozydy siar- SYNIGRYNA,
tyt
kowe
synapina

Brassicaeae

Strychnos nux
vomica – Kulczyba wronie
Loganiaceae
oko
(połatowate)

Śluz, glikozydy Śluz | linamarycyjanogenne
na, linustatyna

wzmacniający,
pobudzający,
stomachicum Alkaloidy
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pobudzający,
wzmacniający,
moczopędny,
stomachicum Alkaloidy

kofeina, teobromina, teofilina | garbniki
katechinowe

Ammi visnaga –
Aminek egipski Apiaceae

spazmolityczny,
moczopędny,
rozszerza naczynia krwionośne
Kumaryny

kelina, wisnagina| wisnadyna,
samidyna

Pimpinella anisum – Biedrzeniec anyż
Apiaceae

wykrztuśny,
spazmolityczny Olejek et.

ANETOL, metylochawikol, wikol

Carum carvi –
Kminek zwyczajny

Apiaceae

spazmolityczny,
wiatropędny
Olejek et.

KARWON, karweol, limonen

Coriandrum sativum – Kolendra siewna
Apiaceae

spazmolityczny,
wiatropędny
Olejek et.

LINALOL, geraniol, borneol,
pinen

Foeniculum
vulgare – Koper
włoski
Apiaceae

spazmolityczny,
wiatropędny,
wykrztuśny
Olejek et.

ANETOL, fenchon, terpeny

Juniperus
communis – Jałowiec pospolity
Curpressaceae

moczopędny,
żołądkowy, żółciopędny, hipotensyjny
Olejek et.

PINEN, sabinen,
myrcen

Vaccinum myrtillus – Borówka
czernica
Ericaceae

ściągający,
przeciwzapalny
garbniki kate(biegunki), na Garbniki, anto- chinowe, cyjaowsiki
cyjany
nidyna

Rosa species –
Róża
Rosaceae

witaminowy

Sambucus nigra – Bez czarny
Caprifoliaceae

przeczyszczający, moczopęd- Antocyjany,
cyjanidyna, kw.
ny, napotny, od- kwasy orgaCytrynowy,
truwający
niczne, garbniki garbniki

Cola vera –
Orzesznik

Sterculiaceae
(zatwarowate)
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Arnica montana/chamissioni
s – Arnika górska/łąkowa
Compositae
Matricaria chamomilla – Rumianek pospolity
Compositae

dezynfekujący,
ściągający, gojący rany, cardiotonicum,
Flawonoidy,
spasmolyticum olejek et.
przeciwzapalny,
rozkurczający,
żółciotwórczy, olejek et., flawiatropędny,
wonoidy, kumanapotny
ryny

Astragalina,
izokwercytryna
| azulen, tymol
CHAMAZULEN,
bisabolol, cisin-en-dicykloeter| kwercytyna, apigenina|
umbeliferon

Kwercytyna,
kemferol, rutyFlawonoidy,
na | kwasy fenokwasy fenolowe lowe

Sambucus nigra – Bez czarny
Caprifoliaceae

moczopędny,
napotny, wyksztuśny

Crataegus monogyna/oxycant
ha – Głóg dwuszyjkowy/ jednoszyjkowy
Rosaceae

hyperozyd,
kwercytyna, witonicum, uspo- Flawonoidy,
teksyna | leukokajający, spa- leukoantocyja- antocyjanidyny
zmolityczny
nidyny, puryny | adenina

Helichrysum
arenarium –
Kacanka piaskowa

żółciopędny,
żółciotwórczy, Flawonoidy,
stomachicum, substancja
spasmolyticum gorzka

apigenina, naryngenina, izosalipurpol, kemferol | s. gorzka

Tilia
cordata/platyph
yllos – Lipa
drobnolistna/sz
erokolistna
Tiliaceae

napotny, prze- Flawonoidy,
ciwgorączkowy, kwasy fenoloprzeciwzapalny we, olejek et.

Kwercytyna,
kemferol | geraniol

Artemisia absinthium – Bylica piołun
Compositae

gorzko aromatyczny, żołądkowy, p/obłym

Compositae

absyntyna,
anabsyntyna,
Gorycze, olejek artabsyna | tuet.
jon

Adonis vernalis
cardiotonicum, Glikozydy na– Miłek wiosenuspokajająco, sercowe, flany
Ranunculaceae moczopędnie
wonoidy

strofantydyna,
adonitoksygenina, strofadogenina, adonitoksyna | luteolina

Erythrea centaurium – Tysiącznik pospolity
Gentianaceae

gencjopikryna,
swercjamaryna,
amarogentyna

Gorzki

Gorycze
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Thymus vulgaris – Tymianek
pospolity
Lamiaceae

Odkażający,
wykrztuśny

Chelidonium
majus – glistnik
jaskółcze ziele Papaveraceae

spazmolityczny,
przeciwbólowy,
na brodawki
Alkaloidy

chelidonina,
sangwinaryna,
berberyna

Convallaria maialis- Konwalia
majowa
Liliaceae

cardiotonicum, Glikozydy namoczopędnie
sercowe

konwalatoksyna, konwalozyd,
konwalatoksol

Equisetum
arvense –
skrzyp polny

ekwizetryna,
moczopędny,
Flawonoidy, zw. kwercetyna, garemineralizują- krzemu r., sa- luteolina, krzem
cy
poniny
r.

Equisetaceae

Herniaria glabra
– Połonicznik
Caryophyllace- moczopędny,
nagi
ae
spazmolityczny
żółciopędny,
Hypericum perrozkurczowy,
foratum – dziuściągający, gorawiec zwyjący rany, psyczajny
Hypericaceae chosedativum

olejek et., garb- tymol, borneol,
niki, flawonoidy linalol

Kumaryny, fla- kwercytyna,
wonoidy, sapo- izoramnetyna |
niny
umbeliferon

Polygonum aviculare – Rdest
ptasi
Polygonaceae

Flawonoidy,
hyperozyd|
garbniki, olejek poch. Katechiet., diantrony
ny| hyperycyna
kumaryna, melilotyna, kw. Kumarowy i melilotowy | alantoPrzeciwzapalny
Kumaryny
ina
przeciwzapalnny, antyseptyczny, rozkurczowy, gorzki, olejek et.,
chamazulen,
przeciwkrwozwiązki gorzkie, cyneol, pinen |
toczny
flawonoidy
achileina
moczopędny,
metabolicum,
przeciwkrwoFlawonoidy,
hyperozyd, awitoczny, przegarbniki, sole kularyna, kwerciwzapalny
krzemu
cytyna

Viola tricolor /arvensis – Fiołek
trójbarwny/ polny
Violaceae

moczopędny,
metabolicum,
wykrztuśny

Melilotus officinalis/altissimus
– Nostrzyk zółty/wyniosły
Fabaceae

Achillea millefolium – Krwawnik pospolity
Compositae
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Fucus vescilosus – Morszczyn pęcherzy- Phaeophyta
kowaty
(brunatnice)

jodowy, ->skrojod, fukoidyna,
fuloza, przezwiązki alginoczyszczający
Jod, wielocukry we

Humulus lupulus – chmiel
Cannabaceae
zwyczajny
(konopiowate)

uspokajający,
nasenny, amahumulon, lupurum, stomachi- żywice gorzkie, lon | humulen,
cum
olejek et.
myrcen

Cetraria islan- Parmeliaceae
dica – tarczow- (tarczowniconica lekarska
wate)

Lycopodium
clavatum – widłak goździsty

Śluzowo –
gorzki

lichenina, izolichenina | kw.
polisacharydy, Lichesterynokw. Porostowe wy, cetrarowy

Przysypka na
Lycopodiaceae rany, powleka- olej tłusty,
(widłakowate) nie pigułek
związki glinu

(Secale cornutum), claviceps
purpurea – buławinka czerwona
Hypocreacea

skurcz macicy i
naczyń obwodowych
Alkaloidy
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olej, glin
ergometryna,
ergotamina, ergotoksyna,
aminy cykliczne
i alifatyczne

